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Sarney leva reformas a Geisel 
• —« +JL* 

iiMétftíitoMif^^^riTwffifnríffií-li-'^! ' l l J l" ! I g i a R W H K f a H O senador José Sarney (A rena -
MA) se encontrará hoje com o pre
sidente Geisel para tratar dos aspec
tos finais da tramitação do projeto de 
reformas políticas do Governo no 
Congresso. O a relator do projeto 
chegou ontem a noite do Maranhão. 
Segundo fontes do Governo, esta 
semana será decisiva para a elabo
ração do parecer do senador arenista, 
já que na próxima semana será a vez 
da tramitação do projeto na comissão 
mista do Congresso que examina a 

, emenda constitucional. 
Apesar da intenção do Governo em 

permitir que se altere alguns pontos 
das reformas, tudo indica que o 
projeto será aprovado pelo Congresso 
como foi redigido no Palácio do 
Planalto. Isso será decorrente da 
dificuldade que encontrará o relator 
em conseguir as assinaturas de um 
terço do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados para a apresentação de 
emendas, subemendas ou até mesmo 
para o seu parecer, caso introduza nele 
alguma alteração no projeto original. 

O problema, segundo alguns mem
bros da cúpula do partido do Governo 
poderia ser contornado somente com 
uma mobilização partidária a nível do 

3ue aconteceu quando da aprovação 
o "pacote" de abril. Pesa contra esta 

tese, porém, o fato de estarmos em um 
ano eleitoral o que dificultaria ao 
máximo a mobilização de parlamen
tares, á esta altura interessado mais 
em preservar seus mandatos. Infor
maram ainda estas fontes, que o 
projeto será votado somente após o 
dia 18. 

OPOSIÇÃO 
Segundo o que se conseguiu apurar 

ontem, não existem muitas saídas 
para o relator do projeto, senador José 
Sarney, alterar o texto original sem 
conseguir as assinaturas do Senado e 
da Camará. Nenhuma das emendas 
apresentadas pelos parlamentares dos 
dois partidos entraram no teor do 
projeto ou foram colocadas de forma a 
serem acolhidas em sua integridade 
pelo relator. 

Neste sentido, aliás, estes dirigen
tes arenistas fizeram críticas ao com
portamento da oposição que, segundo 
eles, "se comportaram somente com 
òbjetivos eleitoreiros em relação ao 
aperfeiçoamento das instituições do 
país". Para estes arenistas, o MDB 
deveria encarar com seriedade o 
projeto e atuar visando o objetivo 
maior da Nação que seria a eliminação 
da exceção. 

Segundo estas fontes do Governo, 
o MDB poderia ter criado condições 
para pelo menos duas alterações na 
emenda constitucional. As alterações 
aparentemente possíveis seriam uma 
maior flexibilidade dos dispositivos 
que permitem a formação de novos 
partidos, tese defendida inclusive pelo 
relator, e uma delimitação da vigência 
das salvaguardas que substituirão o 
AI-5. 

CRISE 
Estas fontes fizeram questão tam

bém de afastar qualquer possibilidade 
de crise política, aos moldes do 
ocorrido com a rejeição do "pacote de 
abril", caso o MDB deixe de votar o 
projeto de reformas do Governo. Isto 
porque as condições são diferentes, e a 
Arena possui maioria no Congresso 
para obter uma aprovação tranquila. 

Ao contrário do que vem sendo 
ventilado por outras fontes do Gover
no não há qualquer possibilidade de 
retrocessos institucionais, segundo 
mostraram as fontes consultadas on
tem. Afirmaram inclusive que não 
acreditam que o MDB vá se omitir em 
um projeto de tamanha importância 
para o país. 'Tanto é que não fe
charam questão sobre o tema", mos
traram . 

Apesar das dificuldades que o 
relator do projeto terá de enfrentar 
para promover alguma alteração no 
texto original, alguns membros do 
partido do Governo estão otimistas 
quanto à esta possibilidade. Estudos 
estão sendo feitos para contornar es
tas dificuldades. Tudo deverá ser 
decidido, porém, nos próximos dias. 
Antes da apreciação do projeto pela 
comissão mista que a examinará 
haverá uma reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Político do Gover
no, possivelmente na próxima se
mana. 


